
Protok61 nr XXXVIII/14
 
z sesji Rady wliejskiej Chojnowa
 

z dnia 23 stycznia 2014 r .
 

./ Vll1 .i~ Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl wlceprzewodnicz.qcy Rady Krzysztof 
rzec. Obrady rozpocz~to 0 god. 13.00. Po powitaniu radnyeh i go'ci 

wic przewodnicz cy stwierdzil ze na L1stawowy stan 15 radnych na 'ali je t 14 
radnych co stanowi quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac. a e ji 
nie beeny byt radny Jan Skowronski. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
t. Jan Serkies - Burmistrz Mia fa Chojno a 
2. Brygida Mytkowska - Sekretar Mia ta hojnowa 
3. Bogurnila Truta - Skarbnik Mia ta hojnowa 

• 4. Edward Kosnik - Dyrektor -o'h2GKi 1 
5. Naczelnicy Wydzial6w rz du Mi j kiego w hojnowie 
6. Mi zkal1cy mia ta 

Ad. I. Otwarcie sesji.
 
Zrealiz wano.
 

Ad. 2. Przedstawienie porzqdku obrad.
 
Wic-przewodnicz(lcy Rady przedstawil z branym porz(ldek obrad XXXVUI e ~l:
 

1. Otwarcie esji. 
2. Pr-edstawienie porZeldku obrad. 
3. Przyj~ci protokolu z j i r XXXVI113 z 30 grudnia 2013 r. 
4. Sprawozdanie z pracy Bunni tr.za Miasta Chojnowa za 2013 r. 

• 5. prawozdanie z pracy Rady Miej ki j hojnowa za 201" r. 
6. Sprawozdanie pracy Komisj i Rewizyjnej Rady Miej kiej hoj nowa za 20 13 r. 

7. Podj~cie uchwai: 
a) w pra\\ ie powotania komisji dorainej do spraw nowelizaeji Statutu Miasta 

Chojnowa' 
b) w sprawie vvyraz nia zgody na rozpO\vsz chnienie h rbu Miasta Chojnowa; 
c) \v sprawic utworzenia sp61ki ,Skladowi ko odpad6w w Biatej" Sp6Jka 

z ograniczonq odpowiedzialnosci't; 
d) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 2014 rok. 

8. Int rpelacje i zapytania radnych. 
9. lnformacje i komunikaty Przewodniez(lcego Rady. 

10. Odpowi dzi na interpelacje i zapytania radnych..
 
I t. Wolne wnioski, informacje, oswiadczenia.
 
l2. Sprawy r6zne.
 
l3. Zamkni~cie obrad.
 



Burmistrz Miasta zlotyi wnios k 0 wycofanie z prz d tawionego porz'ldku obrad 
w pkt. 7 "Podjl(cie uchwa~ ppkt. "c' w brzmieniu: "w sprawie utworz nia spolki 
, kladowisko odpad6w w Biaiej" Sp6~ka z ogra.niczon'l odpowiedzialno'cicC. 

"Za" zdjC(ciem ppkt. "c" w brzmieniu: "w sprawie utworzenia sp61ki 
" kJadowisko odpad6w w Bialej" Sp61ka z ograniczon~ odpowiedzialnos i~' 

glo owano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 
I~ radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radoy Jan Skowronski. 

Wic pI' ewodnicz'lcy Rady przedstawil zebranym porzqdek obrad XXXVIII sesji 
po vvprowadzeniu zmiany: 

1. Otwarcie esji. 
2. Prz-d tawienie porzqdku obrad. 
3. Przyj ci protokolu z esji Nr XXXVVI3 z 30 grudnia 2013 r. 

• 4. Sprawozdanie z pracy Burmi trza Mia ta hojnowa za 2013 r. 
5. Sprawozdanie z pracy Rady 1.iejski j Chojnowa a 20 I r. 

6. Sprawozdanie z pracy Komi ji Rewi jn j Rady Miej kiej hojnowa za 2013 r. 
7.	 Podjl( ie uchwal: 

a) w sprawie powotania komisji d raznej do spraw now lizacji Statutu 
Mia ta Chojnowa; 

b) \v sprawic vvyrazenia zoocly na rozpows echni ni h rbu Miasta Chojnowa~ 

c) w sprawie zmiany w budzecie Miasta hojno\ a na 2014 rok. 
8. lnterpelacje i zapytania radnych. 
9. lnformacje i komunlkaty Przewodnicz'lcego Rady.
 

] O. Odpowied j na interpelacje i zapytania r dnych.
 
II. Wolne wnioski, informacje, oswiadcze ia. 
12. Sprawy r6' ne. 
13. Zarnknil'( it: obrad. 

•	 "Za" przejf(ciem porz~dku obrad po wprowadzeniu zmiany glosowano 
jednomysJnie. Podczas glosowania na saJi obrad na ustawowy stan 15 radnych 
obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radoy Jan Skowronski. 

Ad. 3. Przyj*tcie protokolu 1 sesji r XXXVII13 z 30 grudnia 20]3 r. 
"Za" przyj~cienn protokolu J r XXXVIII 3 z 30 grudnia 2013 r. radni g'losowali 
jednomyslnie. Na sali obrad obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Jan 
Skowrorlski. 

Ad. 4. SprawQzdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojoowa za 2013 r.
 
W tym punkcie porzildku obrad Burmistrz Miasta przedstawit sprawozdanie
 
z dzialalnosci Burmistr a Miasta hojnowa za 2013 rok.
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l. \V zakresie inwestycji i projektow inwestycyjnych: 
I.	 PI eprowadzono prace konserwatorsko-remontowe Wn«trz3 Sa zty Tkaczy - elap I r. 
· Docieplono i uzupelniollo elewacj~ blldynku Przeclszkola Miejskicgo Nr 3. 
· Wyk llallO remont sieci wodociqgowej w ul. Lubinskiej. 

4. PrLcbudovvano siec wodoci;:~ow'l. i kanalizaej« sanitam'l. wra- z przylqczami w uI.Krotki j. 
') rzebuclowan siec wociociqgowC\. na odcinku od stacji uzdatniania \i ody Plzy 
ul.Bi lawski j 0 ul. hl11ielncj. 
6. Wybudowano nawit:tzclmiC( uliey Bielawskiej ad uJ.Bolcslawieckiej do ul. DC\.browskicgo 
wraz Z oswietl ni m drogowym oraz ulic: KOllopnickicj i 0 c zkowej. 
7. W nano szkolny plac zabaw przy k Ie PodstawO\vej Ill" 4 \ ramach pI' ~ ktu 
rzC\.d w go, Rad sna S' - la". 
· YVybudmvano z pol zatok parkingovvych PlLY ul. ik I ki -go na 57 micjsc post jowych. 

<). Zmodcrnizovvano alejki na em ntal U komunalJl)ITl1 - 2.616m2. 
10. Zamonto\ ano i ogrodzono ograd zabaw przy uli a h: Wy pianskicgo - apol kiej. 

• 
11. Ro poe t plzebudowt( i rozbud w· budyn u Micj ki go Osrodka Kultury, POl1U 
i R kreacji plzy ul.Malachowskiego \1.,' ramach dofinansowania z Fundu zu Europejski go RPO. 

r12. Przepr wad one przetarg nico.srtlJ1i ny na budow kladki ella pie zych Ilad rzekq 
Skoret \\ Ci(~ll ulic: Brzozowa i Raelav icka podpi an lImow(( z wyk nawcC\.. 
13. Oprac wano proj kt moderni acji sali imna tye 11 j i adaptacji cz ' i pomieszczen 
na zatni w zk Ie Pod tawowej Nr 4. 
14. Opraco\.vano projekt za 0 podarowania stawu przy lIl.Bi lav, kiej w Chojn wie, 
sporzqd'l.:ono dokllm ntacj(( do prz tarCTu na rewa lor.. zacjl:{ ter now zielony h przy 
ul.Kilillskit; 0 w Ch jnowie ("Mol' ki Oko'l 

II. W zakresie inwestycji i remont6w w sCerze kOlllunalnej 
1. Wnie iono wklad mia ta do kapitalnych remontow dachaw we w p6lnotach:
 
- u1.Chmi Ina I - P ka al10 4,151 82 zl.
 
- ul.KomullY Paryskiej - p z kazano 8 .423,12 zl.
 
- ul.Dqbro\Vskieg 15- pI ekazano 5.335 zL
 
- ul.Kilil1skiego 4 i 6 - p zckazano 64.573, -2 zt.
 
- pJ.Kol1styhlcji 3-~o Maja 2 i - prz kazano 43. 3688 zl.
 
2. Sfinansov ano wymianC( 136 szt. tolarki okiennej \v budynkach komunalnych na b ot 
94.957 72 zl. 
3. PlZ,ekazano na fundusl remontowy, gd ie miasto jest wsp61wla' icielem cz~sci 

wspalny h budynk6w, 'rodki finallsow W vvysokosci 431.544,35 zl. 
4. W ramach pozyczck i .rodk6w finansowych zgromadzonych na fundus ach 
remontowych wykonano remonty dachow w budynkach: ul.Spacerowa 3, u1.Cicha 2 
i ul. Wolnos i 10. 

II J. \V za krcsie infrastru kt ury miej skiej : 
I. Zakupiono 260 ton kru zyv'ia bazaltowego do wyr6wnania ut\ ardzenia drag 
gruntowych na terenie miastd i alejek l1a cmentarzu kOTl1unalnym. 
2. Dwukrotnic wyrowl1ano miejskie drogi oruntowe. 
3. Odnowiono oLnakowanie poziome przejsc dla picszych na drogach gminnych 0 I'l.cznej 
powierzchni ok.1200m2. 
4. Plzeprowadzono naprawy czC\.stkowe nm ierzchni drog mi -j kich przy uzyciu grys6w 
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i emulsji 0 lqcznej powierzchni ok. 900m2. 
5. WykOll<l110 dokllmentacj(( tecbniczllq na budowc:;. oswietlenia ulicznego w ulicach: 

01 kiego - Bi"'la\·vska, LeSna - Wr-osowa, Parkowa (droga przy garazach) sieja przy 
ul. amOi zqdowcj oraz aleja glowna w Pnrku Piastowskim. 
6.	 akupiono i ustawiono 4 5Zt. witaczy na wjazdach do miasta, wymieniol1o 30 5Zt. 

nak' \v drogowy h piono\'>vych. 
7.	 Wyr l11ontoW'1I10 c ~sc nawiel- chni z kostki betonowej ul.Fabrycznej na skrzyLow'1niu 

ul.Kra z w kieg (3501112 - wjazd do tacji paliw). 
. ZI cooo ykonanie dokul11cntacji projektowych na bud W<t drog: Rejtana, ReymorHa-

Ogrodowa. Jrunwaldzka (parking), POllJdoiol,.va, Krotka, Broni skiego. 
9. Zle ana wykollani dokllTl1 ntacji projckt wyeh na budo\ i ci w dno-kanalizacyjocj 
w uli ach: Mickiev icza, Wito a, Boh.GeHa Wal aw ki 0, falachow ki go i Niemcev icza. 
10. Zakupiollo 7 z1. opraw ledowych, ktor am nt wan na ul.Bicla skiej. 
11. Prz~ dzielono Iqcznic: 10 lokali mie zkalny h, 6 lokali po plac niLl zalc Iego 
zadluzenia, 19 lokali so jalny h. 2 lokale ami nn , 7 I kali p srnierci naj mey, 1 lokal po 
w 'Pro· adLcniu si<:( najemcy, 9 p mi zc- n tymcZe wych \ lokal na c~ r montu 
mieszkania. 
12. Przedluzono 45 111116w najmu 10 ali cjalnych oraz 22 1llllOWy najmu lokali 
mic zkalnych na kolejny rok. 
13. Prz prowadzono 2 zamiany mit{dzylokator: kie. 
14. Po adz no 30 szt. drzc\ z gatunku lipa drobnoli tna. 
15. Zamontowano 360 donie z kwi"=Jtami na slupach 'wietlenia ulic nego, ilosc kwiatow 
-	 1.800 t. 

16. Zamontowano 8 -z.t. kolumn hviatowy h 0 lacznej liczbie kwiatov,I - J .294 szt.
 
(pI.DxvorcQwy. ul.Mala ho~ ..kic o. ul.Pad r w kiego (ba n), ul.Reja. ul.Reymonta,
 
pl.Zamkowy i Rynck).
 

IV. \-\1 zakresie organizacji prac inten\'cncyjnych, robot publicznych i prac
 
spolecznie - uzytecznych:
 
1. W zakre ic org ni ~acji prac intelwencyjnych i publi znych aVlarto i reali owano 19
 
umo\v na zatrudnienie 6\ osob ktorc wykon~waly nn t~pujqce prace:
 
- caloro a obsluga sprzEttania w budynkach: Dom Schrama, MOKSiR, USC, UI qd Miejski
 
ornz przl,;z 10 m-cy pornic zczenia na Basenie Miej kim;
 
- konserv,:acja i utrzymanic tcrcno zielonych nie obj<:(tych pI zetar 'iem, Iqcznie z korytem
 
rzcki Sk ry i ni 'Ll'" ytkami;
 
- konserwacja i ulrzYlll<llli ogrodow zabaw dla dzieci na terenie mia ta;
 
- don't" ne napra'vvy nawiel zchni chodniko'vv materialami z odzy ku oraz nawi rzchni
 
jczdni masEt as fa ItoW<l nn zimno'
 
- renowacja chodo\,>\ w Sz ole Podstawowej Nr 4 plytkami c ramicznymi oraz roboty
 
remontowo-malar kie w pomieszczeniach lekcyjnych i na korytarzach plac' wki;
 
- malowanie pionu kuchenncgo oraz nbinetu chemi znego w Gimnazjum Nr 1;
 
- Jnnlowanic z' pte za kuchenll go i pomie~zczell s~ j tlicy Szkoly Podstawowej nr 3;
 
- rel110nt muru obronnego przy Muzeum Rc ionalnym; .
 
- )1l;.llowanic Illostu na ul.Wolnosci i kladki dla pieszych na ul.Grodzkiej;
 
- podlewanie kwiatow w donicach na slupach o'wietleniowych;
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- budoW3 opa ki betonowej przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, \:vyr6wnanie
 
i zagospodarowanie tcrcllll przylegle 0 do poscsj i;
 
- remonty i prace porzqdkowe na Stacji Uzdatniania Wody pl-l.y ul.Bielawskicj w OBM
 
i na 0 zy zczalni Sciek6w;
 
- prL '.vi· zicni prz\ttow z siedziby Mi ~skiego Osrodka Kultury, Sportu i R kreacji.
 
2. W ramach organiL-acji prac spolecznie uzytecznych przyj((to lC\.cznic 75 bezrobotnych, 
t'rzy wykonywali nast Pllj'1Ce czynnosci: 

- utlzymywani-' cysto'ci ulic i chodniko\\ na terenie miasta od marca do grudnja 
- p moc przy rcmontach mie' kan i obiektow oraz III 'td el1 wykonywanych pI":! ez Zaklad 
Rem ntowy i Zaklad \Vodociqgow i Kanali acji ChZGKiM. 

v; \" zakresie srodk6w zewn~trznych pozyskaoo: 
I. Z Woj \vodzkiego Fundu zu Ochrony 'r dowiska i 0 darki Wodnej we Wroclawill:
 
- preferencyjn't poz.yczkt( W wysoko "ci 345.0 I. na "PI' Cblldowlt. ieci w doei'lgowcj
 
l1a odcinku od stacji LLzclatniania wody puy ul.Bie1aw kicj do uL hmi Inej w hojnowic',
 
kt'ra zo tanie umOlZ na po splaceniu 85% k ot ;
 
- prefiren yjnctpO yc k w wy oko' i 19.100 -I. ra dotacj \ y ko' i 38.200 zl.
 
l1a "PI budow\t sieci w dociqgowej p l't 7..ami i si ei kanalizaeji sanitarnej
 
z prt~ykarnlikami w ul.Kr6tkiej w ChOJnowi ".
 
- prc~ rell yjnq, po~yczk<:( W \J,,'ys kOSci 105.000 zl. na , Remont sie i w docictgowej w rejonie
 
ul.Lubiliskiej w hojnowie", ktora ostani ul11orzona po splaeeniu 5% k Oly.
 
2. Z Re iOll111nc(To Programu Opcracyjnego la Wojewadztwa DoLnoslq: ki go na lata 2007

2013 srodki w wy ok ' i 6.51 .62,32 1. na prz.ebudowli i r zbudowlt. budynku
 
Miej kiego Osrodka Kultury Sp rtLl i Rekreaeji w hojnowie PIZY uI.Matacho\Vskiego".
 
3. "'vV ral1lach Programu Op racyjnego Kapital Ludzki srodki w wysoko 'ci 42.770 I. na
 
realizacj w zkolach pod ta owych projektu "Kai.dy ma prawo do sukec u".
 
4. Srodki finan owe uropejskieg uodu u Spolcezncgo w wysokosci ] 19.187 zt.
 
11i1 kontynuu j prooramu .,Szan a na p wrat" realizowalH::~go pI' ez liej ki 0 'rodek
 
Pomocy poteezLlcj w eh ~nowie.
 

5.	 W rama h fZ'ldov 0 prooramu ,Rado na szkola' srodki finan owe na utworzenic
 
zkoln ~ 00 placu zabaw przy Szkole Podstawowej r 4 w ysoko' ci 63. 50 zL
 

6. W ram<lch programu Millistra Kultury i Dziedzictwa Naroclow 0 ,Kraszewski.
 
Komputry dla bibliotek 2013 Biblioteka Miejska otrzymala srodki w wy oko'ci 10.549 zl.
 
na zakup komputer6w.
 

VI. W zakresic gospodarki oruntami i ochrooy srodowiska: 
I. Spr cd;)110 w drod _c bezpl targowej:
 
- na r- eez dotyeh a owych naj meow 38 lokali mic zkalnyeh z zasto '01,; aniem
 
obowier ujC\.cych boni fik t;
 
- dzialk(( gruntLl na rz cz wias ici.eli lokali budynku potozone TO PIZY ul.L nickiej ktora
 
\vraz z dotychczasow'l. wydzielonq dzialkq b\tdzie spelniala wymogi dzialki budowlanej,
 
pi y zastosowaniu 9 % bonifikaty;
 
- eztery dzialki na poprawt( \\ arunk6 zagospoddrowania ni ruchomoki przyleglcj
 
przy ul.Lubin k:.iej, ul.Baezyli k.i go , ul. L gnickiej i ul.Dl'ugos a.
 
2. Przcprowadzono 48 przdarg6w na plzedai. i dzicrzaw nieruchomosci, splzedano
 
w drodzc przctargu ustncgo oieogran iczonego:
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- 5 dzialek pod Lablldow~ mieszkaniowq jedoorodzinnq przy ul.\Vitosa, ul. Slowiariskicj
 
i ul.Dtugosza;
 
- 6 dzialek pod budow(( garazy przy ul. Parkowej Lokietka;
 
- ni ru homosc pI zeznaczonct pod zabudow« mie zkaniow'l wielorodzinoq p y
 
ul.Ko' iu zki 7;
 
- lokal uzytkowy przy ul. Kosciuszki 17;
 

- dwie nieruch mo: ci zabudowane garazami przy ul.Samorzqdowej i lIl. Wito a'
 
- lokal mi sz 'alny przy ul. Gnlllwnldzkicj.
 
3.	 konallo z'lmiany d- inl k ze Wspolnotll Mie zkaniow'l. przy ul.Kr 'lowej Jadwi 

oplatc\' na rz cz miasta, w celu uregulowanja tanu prawncgo nicruchomo'ci . 
. Za art 21 umow dzierZawy tj. na runty uzytkowane rolniczo, na prowadzeni 

dzialalnos i hand!. \-vej na terenic min ta i taraowisku mi ~ kjm, pod oorody prLydomow 
oraz podwyi zono op!.aly tytulu czynszu dzi r2 awncgo 0 W p61czynnik wzr stu een 
to",. arow i u lug kon umpcyjnych. 

•
5. 'vV dana 18 decyzji na podzinl dzialek 7 decyzji w sprawie paek talcenia prawa 
uzytkowania wieczystcgo w praw wla no' ci raz d c~ J przcka ujqC'l nieruehomosc
 

".' polozon'l przy ul.Kilin kj go w tnvaly at 'lei la zk Iy Podstawowej r 4.
 
6. Wydan 9 awiadoll1icn 0 It tal niu num row pOl 'ldkowych dla nieruchomosci,
 
6 zaswiad - Ii w sprawie zrniany nazwy 1Iliey.
 
7. Gmina nie wykonala prawa pi rwokupu \ odnjesi niu do dw6ch dzial.>k pol zonych
 
przy ul.Okrzei.
 
8. Wydan I I poz 01 noa wykreslenie hip tek obci'lzaj(\; yeh ni ruchOlllosci lokalowe
 
z tytulu zwrotll bonifikat~,
 

9. Z zakresu planowania prz tlZ nnego:
 
- wydano 94 ''')'Pi yi 4 zaswiadcz nia z micjscm: go planu 'Clgospodarowania przestrzenncgo
 
mia ta oraz 12 p tanowicl1 po- ytywnie opiniuj'lcych podzial dziale pod wzglf(dem
 
zgodnosci z mi js ow m plancm. zago podarowania prze trzennego mia ta przy
 
ul.D'lbrowskiego, ul.Okrz i, ul.Kolcjmvej ul.Legnickiej. ul.K . ill zki, ul.Wqjska Pol. ki 0,
 
ul.Kwiato\ ej ora d"va postano\-\it;nia n gatywnie opiniuj,lC podzialy dzialck Ilzy
 
ul.Zicloll j i 1Il.Drzymaly.
 
10, Z akr SlI ochrony zabytk6w:
 
- ZI020110 wnios"k do Urzf(du Mars alkov.,1 ki 00 Wojew6dztwa Dolnoslq kiego na
 
r alizacj« zadania p.n. Baszta Tkaczy, prace kan erwatorsko-rcmontowe wn{(trza, etap
 
II; miasto na rc lizacj{( zadania otrzymalo dotacj w wysoko' ci 50.000 zl:
 
- zl zono wnio ck do Mini tel' twa Kultury i Dzicdzictwa j arodowcgo na realizacj<:;.
 
ZiJd,.lI1 ia p.n. Basz(a Tkaczy pracc kon elwatorsko rcmOJltowe wn«trza - etap 11 

dofinansow<:lnie rarnach Programu Dzied- ictwo Kllltlirowe - priorytet 1 Ochrona
 
Zabytk'w, w wyniku ktor go lIzy kano dotaej~ w wysoko'ei 79.98521 zL;
 
- w ramach lld- 'elania c10tacji z budzetu miasta na praee konserwator kie, restauratorskie
 
i roboty budO\vlane przy zabytkach, dofinansowClno montaz systemll przeciwpoiarowego
 
i antywlamaniowcgo oraz pra c konserwatorskic i restaurator'kie wn«trza ko' iola
 
sw, Apostolow Piotra i Pawla, udzi laj'le dotacji w wy oko ci 30.000 zL
 
II. Z 7,akresll nadzoru nad gospodark'l drz.ewo tanenl i O,chroJlY srodowi ka:
 
- wydallo 20 dccyzji z zwalaj<leyeh na llsunif(cie dtzew, w - tkie Z obowi'lZki III
 

11<l adzenia nowych d z w.
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; 
\vydano 8 decyzji w sprawie srodowiskowych uwanmkowan na realiz<1 jl:( 

przedsi~wzi~cia, w tym: 5 poz.,. t)'\vnych, dwie umarzajetee post«p wanie, I odmawiajl:\.ca. 
- koordynowano akcj~: Sprz'W:lIlie SWiata na terenie miasta oraz promowallo i koordynowano 
,.Europ 'jski Tydzi 11 ZrownowClzonc 0 Iran portu" i "Dzien bez samochodu". 
12. Lakre'u zalzqdzania kryzysO\<\ ego:
 
- nadL rowano l monitorowano zaorozenia powodziowe,
 
- ucz stniczono w trelJingu zgrywaj~cym system weze nego 0 trzegania i alarm waola
 
o zagrozenia h ojewodzt'wa dolnosl'l kiego,
 
- uruchomion system MS-owy powiadamiania mie zkal1cow miasta 0 potencjalny h
 
L orozeni h.
 
13. Z ~'Ikr _u zadal) obronnych:
 
- wydano 10 d~eyzji 0 nala' eniLl swiadcz n na rzec br ny oraz 4 u hylajqcc.
 

VII. \V zakresie dzialalnosci gospodarczej: 

•
 
I. Przyje(to. przcksztalcon w form eI ktronic2 lq i P kazano d -ntraln j wi lencji
 
i InfomlC1cji 0 Dzialalllo'ci Go podarczej 526 wnio kow pIzedsiC(biorcow w prawie wpisow,
 
zmian we wpisach. zawi zenia wwowienid lub zak011 nia d- ialalno' ci p dar zej.
 
2. Wydano:
 
- 2 Z 'zw lenia na splzcdaz napojo\v alkoholowych do spozycia Ioza llli js em pI edazy
 
(sklepy) i 3 do spozyeia w llli jsclI pIZ da"'y (gastrol1omia)
 

2wol nie jednorazowe na sprzedaZ napojow alkoholowych podczas imprezy ok licznoseiowej, 
- 9 de yzji wygaszaj'l. yeh zezwolenia na plze la' napojow alkoholO\ h. 

VIIi. Z z~lkresu spraw organizac~jnych i promocji: 
1. Chojno\, ostal laureatem jubileuszow j X edycji Konkursu .,Ooln 'Iqska Buclowa 
Roku". '.tv wydan j z tcj oka 'i publikacji lIkazaI si dwie ehojnow ki in stycje Dom 
Schrdma. ktory otrzymal r micj c w kat gorii obickty rcwitalizowane oraz rewalor~ zacja 
ob zaru Rynku lllicj. ki go. 
2. Mia to otl ymalo rtyfikat EuroRcnoma - Europej::;ki Rejestr Ren m wanych ktory 
daje prawo do lldzialu w pro ramie gosp dar zo-konslImenckim ora" Certyfikat Lid ra 
Inllowacyjn j Edllkacji prz nawany amorzetdom, kt6re mo0'l. po hwali' i~ ukcesami 
i innowacyjnymi d ialaniami w sferz rozwoju edukacji . 
. Urz4.e! Miej -ki je t Lidcrcl1l dzialajetcego od ponde! dwoch lat ,Partnerstwa Doliny 

Skory" ajmllj'l: ego si ro wojem i promocjel miasta w dziedzinie sportll, kultury 
i rck..reacj i. 
4. Ogloszono i ro- trzygniltto 7 konkursow na reali a je( zadarl publicznych na terenie 
miasta Cbojnowa na 2013 rok, a t em organizaejom udzielono dotacji w ramach trybu 
pozakonkur owe '0. 

5. Przckazano do publikacji materialy pr muj<:tce miasto w gaz ie Gmina Polska Slowo 
Sportowe oraz wyda\· nietwie Dolnosl'\. ka Agencja Promocji i Ob 11lgi SamorzC\.dow, 
eelem zall1ieszczt;nia ich w Infomlatorze Samorzqdow Dolnego Slqska. 
G. Uaktualniono infomlacje promocy,ine na Polskim Sen: isie Turystycz,nym - Trav lling Pol ka. 
7. Prz:ygotowano prezcntacjt:( edukacY.ino-fotograficzllCl na tablict:( inforrnacyjnq w centrum 
miasta. 
8. Opracowano "Kalendarz imprez 2013" obejmuj4.cy wydarzenia oro' nizowane plzez 
jednoslki o.'wiatowe, spolccznc kulturalne i sportowe. Lokalnie publikowany byl na miejskicj 
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stroni int rnetowej i w Gal. ci Chojnowskjej. Ponadto, infonnacje 0 najbardziej atrak yjnych 
imprczach przekazano do wroclaw kicgo Hotelu S~kowski i Zwi4zku Miast Polskich. 
9. Inforrnacjc 0 atrakcjach 11ll-ystyczno-rekreaeyjnyeh Chojnowa ukazaly sil:( w wydanym 

rz Kol j' Dolno 'I~l kie "Przewodniku Turystycznym na trasie Wroclaw - rzebnica" oraz 
aplikacji na telefon przygotowywanej plzez JrZitd Marszalkowski. 
I . amorzqd b 'I wspolorganizator m uroczystosci zwiqzanyeh Z obchodami 200.1 la 

bitw p d hojno\ em. Ogoln pol kiej Wystawy Filatelistycznej, 0061nopol kieg 
F sti alu h 'r' v.' Mlodziezy Szkolnej "Skora-Song", wizyty micszkancow nicmieckieg 

• 

g Isbach, Festi\:valll Tkactwa i R«k dzi la liystYCZIl go i ucz Sllliczyl W organiz.owanej 
prz z iej k Bibliot kl< PlIblicznq i liej ki O'rodek Kultury portu i Rekreacji akcjj 
"N'lrodov/ czytanic. Al ksander -redro". 
I 1. W dlliach lJ-17 \-vlze "nia, w 'hojnowie prz b wala 40 0 ob v a gmpa - francli kiego 
miasta partnerski 00 Commcntry. W trakcie \vizyty amorz'ld zorganizo\ aI, w ramach 
obehod6\;\ 200.kcia bitwy pod h jnowem. uroczy to' C od loni cia tablicy 
upamic;tniajelcej wiz.yty apolcona w na 7yrn l11i scie. Mi . zkan y miasta partn rskicgo 
z Francji byli sv.riadkallli od 10lli~cia tabliey upallliQtniaj'~ ~ pobyt ap leona w Chojnowie. 
12. Wykonano promocyjny roll-up. kt6r \ ykorz tywally je t podcza urocz tosci 
miej kich i innych,
 
1_. Aktuolizow<lllo informacj na tronach int rnetowyeh oficjaLn 0-0 portalu miej kiego
 
oraz portalu --informator.pl.
 
14. SpOrzcl 0110 121 wnioskow 0 z 'cio\\ ' zwrot k ztow wynagrodzcnia pracownikow
 
zatrudnionych w rarnach prac intcrw ncyjnych. pubLieznyeh i spolecznie-uzyteczny h.
 
15. Zaw3tio z Powiatowym r7..C(Clem Pmey 4 umowy na organizacjet Slazy dla 14 osob
 
bezrobotllych.
 
16. SporL:<tdZOIlO 70 umow 0 prac z pracownikamj atrudnionymi w ram3ch prac
 
interv -n yjny h i publicznyeh.
 
I 7. Z archjwlJl11 I7..((du wystawiono 10 zaSwiad zen dot. okresll zalTtldnicnia i wysokosci zarobkOw.
 
I . PI zeprowadzoll I ost~owani 0 udzielenie zamowienia publ icznego na swiadc enie 
USlll U po ztov.'Y h w obI' ci krajowym i zagranicznym ora- podpisano z Poczt(l PolskC\.. 

.A. lImowCi na s\ iadez nie tyeh u lug. 
19. Ze \vz.gll<du na obo i'l.zki wynikajqee - ustawy 0 utrzymaniu czystosci i pOfz'1.dku 
\V gminach zakupiono i wdrozono syst m komputero\vy do realizacji adall zwiqzanych 
z prowadzeniem ewidcneji plalnikow oraz k i~ov. aniem wplat za wywoz odpadow. 
20. W Celli U prawnicnia proe~u wplat gotowko\,vych do kasy urz du zakupiono i \I.,'drOZOIlO 
program komputel"O\ y do obslugi kasy. 
21. Podj~to pracc mnj'l.ce na C III prz nie i.enie planow zagospodarowania prze tr ennego 
miasta Chojnov a z wer ~i papicrowcj do w rsji cyfrowcj. Do zrealizowania teg zadania 
zakupiono l11ap~ nlllllcryc nil miasta. 
22. Zmodernizowano oprogramowanie do naliczania dodatkow mit: zkaniowych 
w z\; iqzkll Z obowil:\.zkicm przyznawania d datku l1t:rgetycznego. 

IX. Z zakresu spraw obywatelskich: 
1. Dowody osobiste:
 
- przyj«to t449 wnioskow 0 wydanie dowodu osobist 90
 
- wydano 1426 dowodow osobi tyeh,
 
- skompletowano i wyslano 178 kopel1 dowodowych
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- wydano 136 zaswilldczeli 0 utracie dowodu 0 obistego i 102 zawiadomienia 0 uni wilmicniu 
dowodu 0 obistego. 
2. Ewid ncja Illdnosci:
 
- przeprowadzono 23 post@owarua administracyjne, W tym: wydano 6 decyzji 0 ymeldowaniu
 
o 6b. 4 P t«powania lImorzono, 9 POI((powmi jest w toku) 3 po t((powania 0 udzi lcnjc 
po moe prawneJ 
- POlZt\: zono dla zk61 wykazy dzieci podlegajqcych obowiC\. kowi koln I11U) 

- przyjltto: 104 akty uro Zt:ll, 145 aktovv zg flU, 122 akly malieJ1stwCl 4 akty tanll 
cy\ ilncg (uznania i rozwody), 
- wydan 13 zaswiadc enia dot. ameldo all i wym Idowan 
- przyj to 451 zO'lo zeI; pobytll stalcQ.o oraz 7 10 z Ii poby111 a 'ow 
- pI zyj to 488 zglosLell wyrneldov\'ar1 z pobyru staleJo, 
- aktualizowano taly rej tr v.yborco\v. 
3. Dodatki mie zkaniowe: 
- przyjltto i rozpatJ one 599 wnio kOVi 0 przyzn nie dodatku mi zkaniowego, Z t 0 

wydano 576 decyzji pozytywnycb i 23 de yzj ne atywne, 
- Lt ni w 2013 roku wyplacono d datki mi z aniowe na kwot~ 565. 9 ,78 zl, 
4. Sprawy woj kowe: 
- sporz'ldzollo Ii t- osob podlegajqcyeh obo\! i zkowi tawienia i elo kwaJifLka ji woj kowej, 

czwano 100 osob do kw lifib.cji \ oj kowej z roc nik poel ta\ ow go oraz 4 osoby 
z rocz.nika tarsz bO. 

5. Urz~d Stanu y iln 0:
 

- wydano: 122 dccyL.jc administracyjn ,15 a'wiadczen do zawar ia zwictzku malzen kiego
 
zagranic&., 69 za" iadcz ri do slubu konkordato ego;
 
- porz~dz no: 31 aktow urad enia 120 aktow mal" n twa 127 akto\ zgonu;
 
- zalat\o\ iono: 1072 sprawy z biurt.an ewidencji 11Idn ~cj i , 1.323 woio ki 0 wydanic
 
odpisow 7, akt Slanu cywiln go 7 kore pond ncji konsularny h~
 

- sprawd ,ono okolo II GO wni k6w 0 wydanie do oelu 0 obi leg ;
 
- wyslano <) wni k6w do Prezyd nta RP 0 nadanie medali za dlugoletni pozycie matien kie;
 
- organizowallo 5 jubiJeu zy 50-1 cia pozycia malzenskicgo / lote goely/.
 

X. Z zakresu oswiaty: 
I. Zatwicrd one arkuszc or anizacyjne szkol i pl7,edszkoli na rok -zkolny 2013/2014. 
2. Przcpl'O\'v'adzono 2 p t powania b ali fikacyjn 0 uzyskanie awansu na stopiell 
nauczyciela mianowancgo. 
3. \Vydano 13 decyzji v sprawie przyznania dofinansow'lnia ko ztow ponic ionycb w ~.viqzkl1 

z nauk4 zawodu mlodocian go pracownika ua kwot« 112.93750 zL 
4. Wydano 32 decyzji w sprawie przyznani,a stypenelium Ekolll 0 i zasilku szkoln 
ella uczIli6vl na kwot<; 171.843,40 zl. 
S. Rozpatrzono WIlIO ki j przyznano 6 nagrod BUlllli. trza Miasta Chojnowa dla nauczycicl i. 
8. Przcprowaclzono proccdur(( przedluzcnia powi ·rzenia stanowiska dyrektora Girnnazjum r 1. 
9. Wydano 13 zuswi adczcIl 0 lIdzielen iu pomocy de min imis. 
10. Zrcali- owano rzqdowy program pomocy uczniom )1Wyprawka szkolna". 
1I. Podpisano 7 umow dot. organizacji dowozellia uczniow niepeh10sprawnych do zkol 
specjaI.nych. 
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Xl. Z zakresu podatk6w j op'at Jokalnych: 
1. Wydano 4.888 decyzji wymiarowych w z kresie nalezno~ci podatkowych. 
2. Wydano 32 decyzje dotycz'l.ce ulg w spla ie naleinosci podatkowych i nicpodatk wy h 
(rozloz nia na raty, odroczenia. umorzcnia). 
3. Wydano 33 za 'wiadczenia podat.kowc i 0 udzieleniu pomocy de minimis. 
4. porL'l.dz no 6 pism i wezwan do podatnikow oraz 52 pi sma do lIrz dow 
skarbowych. 
5. Wydano 4 deeyzje w prawie zwrotu ez<t.sci podatku akcyzowego awartego w C nle 
oleju nap((do\ 00. 

G. Dokonano c .ynnosei sprawdzajqeych w zakre ie 1.002 dekJaracji podatkowych. 
7. Wy lano J .494 lIpomnienia w sprawic zal 10' i podatkowych.
 
". WystClwiono 115 'vV zwall w sprawie zalcrdosci z tytutu v\' zJ t tf'ytkowania grunto\ .
 
9. \Vyst2l\viono 164 tytuly wykonawcze do urz((dow karbowych.
 
I ( . Zlozono 12 wnio kow do \0\ dzialu ksi wi zy tyeh 0 wpi hipot k przylllllsowyeh,
 
zab zpi czajq,cych zaleglos i na nierll hOl11o' cLach dluznikow.
 
11. Wystawiono 95 postaJlowidl. 0 zarachowanill v platy. 
12. Sp rz<ld one 5 wnio ko\ov \ pr wi - rozliczenia 2% wplywow " podatku ro1nego, 
przckJzywanych na rzecz Dolnoslq kiej Izby Rolniezej. 

Radny Jerzy PoznaI' wrocil j~ z na t«puj'lcymi pytaniami:
 
- jaka technologia b~dzie wykorzystana przy rernoncie kladki dla pieszych nad
 
rz kq Skoret i czy starezy zaplanowanych w budzecie miasta srodkow finansowych?
 
- jakic Sq, plany (zalozenia projd tu) dotyezq,ee bu lowy dragi Reymonta 

Ogrodowa?
 

Burmistr wyjasnil, Z
 
- kladka dla pies yeh na rzeee b«d ie \vykonana z konst'rukcji stalowo-drewnian j;
 
- aprojektowana droga "Reymonta - Ogrodowa" polqezy uliee: D'lbrowskiego -

Reymonta z ulieami: Chmielnq i 801 slawieckq z duzq ilosciq miejsc parkingowych.
 
Zaplanowano jet jako ul ic~ jednokierunkowq. Jednakze rozwazana jest koncepcja
 
zrobienia tam ul icy d"vuJ ierunkowej.
 

Radny Maciej Ciesla zwr6ei1 si z nast«pujqcymi pytaniami:
 
- co zaplanowano w projekeie agospodarowania stawu przy lli. Bielawskiej?
 
- jakie Sq zamierz nia miasta, zwiqzane z rewaloryzacjq teren6w zieJonych przy
 
ul. Kilin kiego ("Morskie Oko")?
 
- ezy parking na ul. 'runwaJdziej 0 tanie calkowicie odnowiony?
 
- C rtyfi kat "Euro-Renorna" - uropejski RejestT Renol1lowanych daje prawo do
 
udzialu v programie konsllmenckim - jakie sa zalozenia tego programu?
 

Burmistrz wyjasnil, ze:
 
- obszar W okolicy stawu przy ul. Bielaw kiej zaplanowano w projekeie jako teren
 
rekreacyj n0- wypoczyn kowym;
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- teren \V okolicy "Morskiego Oka" (ul. Kilinskiego) zaplanowano jako t ren
 
rekreacyjno-wypoczynkowo, zabawowo-sportowy. B~dzie tam plac zabaw dla
 
dzieci, boisko do gry w pilk~ siatkow4 - plazow'l, przy "Morskim Oku" z stanie
 
zrobiona mini plaza w celu wypoc ynkowym, planuje si(( zamontowanie tam
 
koloro\l j [ontanny. Zaplanowano tam rownie zrobienie nowego oswietlenia.
 
- na t mat ertyfikatu Euro-Renoma odpowiedz zostanie udzielona w prawach
 
r6znyeh.
 

Radny eslaw Podhorodecki zwrocit si~ z pytaniami:
 
- zy plata preferencyjnej potyczki j t 1'0 iqgni ta 'vV cza i jak tak) to 0 jaki
 
okre chodzi?
 
- jaki je t numer budynkll kt6r go wla 'ciciele zakupili najmowaoq, dzia~k(( gruntu
 
przy za tosowaniu z 980/( borufikaty.
 

Burl11istrz wyja' nil) i.e preferencyjna po' z a zaci:)glli ta na mwc tycj<:( pn.I 

"Prz· budowa sieci \\odociCl£owej na odcinkll lIzdatniani wody przy ul. Bole l'awiecki j 
do ul. Chmielnej" zoslanie umorzona po plac niu 85% k oly. Splata rozlozona 
prawdopodobnie jest na okJ s 6 - lat. 
W spra\,vie numeru budynku przy ul. Legnicki j - odpowiedi ostanie udzielona 
w punkcie "Sprawy rozne ). 
Dodal) i.e bonifikata ostab udzielona na pod tawie obowiqzujqcej uchwaty Rady 
Miej 'ki j Chojnowa. 

Radny Jan Tarkowski zwrocil sic:( ~ pytaniem, czy bt(dzie naprawiana "zatoczka 
pr y ul. Le()nicki j przy starym ePN-ie i do kogo nalezy ten fragment 1Ilicy 
Legnickiej? Obecnie zatoczkaje t w zlym tanie tecllllicznym. 

a t~pnie zapytal, przy kt6rej alei przy ul. Samorzqdowej b((dzie robione 
o 'wietlenie ulic n ? 

Burmistrz wyjasnil, ze:
 
- dokumentacj(( przygotowano na 0 \~ ietlenie uliczne na alei lipowej przy
 
LJ I. Samorzqdowej;
 
- zarzqdcq ul. Legnieki j do ul. Przelot je t Wojewodzki Zarzqd Drog - remont
 
atoezki przy bylym CPN-ie bC(dzie realizowany w mjar~ posiadanych srodkow
 

Finan owyeh. Zadanie to jest llj~te w planach remontowych.
 

Ad. 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Chojnowa za 2013 r.
 
Wiceprzewodniczqey rady Kr ys tof Grzech przed tawi1 "Sprawozdanie z pracy
 
Rady Miejskiej Chojnowa za 2013 r,"
 
,,\Vysoka Rado! Panie Burmi trzu!, Szanowni Panstwo!
 
Na dzisiejszej sesji Rady .Miej kiej Chojnowa chciatbym w skrocie podsulllowac
 
prac~ Rady w 2013 roku.
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Posiedz nia Rady, zarowno komisje jak i sesje, odbywaj'l si~ w oparciu 0 roezne plany 
pracy. Jednakie bywa-ly sytuacje, kt6re wymaga-ly posiedzenia nadvNyczajno Rady) 
czyli sesji nadzwyczajne. Zwo-lywane one byly w trybie na v.miosek Burrnis MJasta. 

roku 2013 r. odbylismy w sumie 12 scsji. Zgodnie zatwierdzonym plan 
pracy dbylo si~ 8 sesji oraz 3 s je nadzwyczajne zwolane na wniosek Burrnistr a 
Mia ta hojnowa. 

a 11 odbytych 'esj i 6 bylo przy 100% frekwencj i radnych. Natom.iast srednia 
frekw ncja wynio la 95,15% 
Tematami gl' wnymi obrad esii byly informacje: 

•	 0 pracy Rady Miejskiej Chojno a w 20 I 2 r.; 
•	 0 pracy Burmistrza Mia tahojnowa 2012 r.' 
•	 0 d ialalnosci Spo!ecznej Komi. ji Mi szkaniowej w 2012 r.; 
•	 0 kalendarium impre na 2013 r.' 
•	 0 przebiegu wdrazania ,ustawy smieciowej '. 
•	 0 polityce pallstwa w zakre i ogranic ania b zrob cia w swietle ustawy 

o promocji zatrudni nia i instytucjach rynku pracy; 
•	 0 przygotowaniach do , Dni Chojnowa"; 
•	 0 wykonaniu budzetu za 2012; 
•	 na lemat opi ki nad zieleni'l rniejska' 
•	 0 zapobi ganiu prz st p losci oraz 0 ochroni bezpiecz 11 twa mi k311c6w 

W oc nie Komendanta Policji w Chojnowie; 
•	 0 wykonaniu budzetu za 1 polrocze 2013 r.; 

•	 0 tanie oswiaty w mie~kie; 

•	 0 realiza Ji zad3Il, problemach i sukcesach Przychodnia R Jonowej w Chojnowie' 
• 0 d ialalnosci Warsztatu T rapii Zaj~ciowej w Chojnowie. 

Podcza tych 11 spotkan podieto 52 reg waznych dla miasta uchwa1 m.in.: 
1.	 w sprawie ucllVvalenia Programu wsp6lpracy Miasta hojnowa 

z oroanizacjami pozarzetdowymi i innymi podmiotami prowadz'lcymi 
dziatalno' . poi.ytk11 publicznego na rok 2013; 

2.	 w prawi aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa 
na lata 2007 - 2013; 

3.	 w sprawi odbierania odpad6w komunaJnych od wlascicieli niemchomo'ci 
na kt6rych nie zamie zkujq mieszkancy, a powstaj'l odpady komunalne; 

4.	 w sprawie ustalenia wzoru deklaraeji 0 wy okosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi skladanej prz z w1ascicieli nieruchomosci 
poloionych na ob zarze miny Miejskiej Chojn6w; 

5.	 w sprawie ustalenia tenninu, cZi:(stotliwosci i trybu uiszczania oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

6.	 w sprawie ustalenia szczeg61owego sp~sobu i zakresu swiadczenia 
uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad6w komunalnych 
od wlascicieli nieruchomosci; 
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7.	 w sprawie wyboru metody u talenia oplaty za go, podarowani dpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej op~aty oraz stawki za pojemnik 
o okrdlonej pojemnosci; 

8.	 w sprawie przedtuzenia czasu obowiqzywania dotychcza owych taryf 
ella biorowego odprowadzania sciekow obowiqzujqeyeh na ter nie 
mia t Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 3 
1 grudnia 2013 roku; 

9.	 \v, prawie zaeiqgnie:.cia potyczki w Wojew6dzkjm Funduszu Oehron 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu' 

10.	 w sprawie zmiany w Wielotetniej Prognozie Fillansow j na lata 201 
- 2019 Miasta Chojllowa; 

II.	 w sprawie zmiany w budtecie Mia ta h jno\\ a na 2013 rok' 
12.	 \)", sprawie pr yj((eia .,Programu opi .ki nad zwierz«tami b zdomnymi 

oraz zapobiegania b Zd0111nO' ci Z\ i rZ'l.t na tel' nie mia ta Chojnowa 
na rok 2013"; 

13.	 zmieniaj~1Ca uehwah~ w prawie aktualizacji Lokalne 0 Progral1lu 
Rewitalizaeji Chojnowa na lata 2007 - 20 I ; 

14.	 w sprawie odpowiedzi oa skarge Pana Juliana Mrozika Pr Z a Zarzqdu 
Sp6Jclzi	 Ini Mieszkaniow j , 1l1odosc' W hojnowie na dyrektora 

hZGKiM' 
15.	 w sprawie upowazllienia Burl1li trza Mia ta hojnowa do z~ozenia 

wniosl U 0 dofinan owanie ze 'rodkow FunduS2U Spojnosci projektu 
pod naZWq Modemizaeja miejskiej oez., zczalni sciek6w w Goli owie" 
or32 przyj cia do real izacji przedsi wzi~cia' 

16.	 w sprawie zatwi rdz nia roczn go prawozdania finan 'owego Przychodni 
R jonowej Vol h jnowie za rok 2012; 

17.	 ,-,v sprawie wyrazenia zo dy na ro pow zechnianie herbu Miasta 
hojnowa' 

18.	 w sprav ie ustalenia liczby punkt6w sprzedazy napoj6w zawierajqcyeh 
powyz j 4,5% alkoholu (z wyjqtkiem piwa), przeznaczonych do 
spo 'yei, poza miejscem sprzedazy, jak i w miejscu sprzedazy oraz 
okrdl nia za ad u ytuO\ ania mi j c sprzeda"' y i podawania napoj6w 
alkoholo\vy'h; 

19.	 w sprawie rozwi'lzania stosunku praey z radm' 
20.	 w sprawie rozpatr enia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania Burmistrza Miasta hojnowa wykonania budz tu 
za rok 2012; 

21.	 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2012 r.; 
22.	 w sprawie regulal1linu utrzymania czystosci i porz&.dku na terenie G111iny 

Miejskiej Chojn6w; 
23.	 w prawie odpm; iedzi na skarg~ Pana Andrzeja Ktosa na dyrektora 

hZGKiM; 
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24.	 w sprawie nadania Ks. Pralatowi Tadeuszowi Jurkowi tytUfU "Honorow 
Ob)f\vatel Miasta Chojnowa"; 

25.	 w sprawie okreSknia wysokosci stawek podatku od nieruchomo' ci' 
26.	 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transpol1owycly 
27.	 w sprawie uchwalenia Programu wsp61pracy Miasta Chojnowa 

Z organiz3ejami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzl:l.cymi 
d ialalno' cpozytku publicznego na rok 2014; 

28.	 w spra ie wyrazenia zgody oa urworzenie Miodziezow ~ Rady MieJski j 
hojnowa; 

29.	 zmieniaj'lcq uchwal~ w sprawi. pod iatu miasta Chojnowa na tale 
obwody glosowania oraz us tal nia i 11 numerow, granic i si dzib 
obwodowych komisji wyborc yeh' 

30.	 w sprawie uchwal nia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemaw Alkoholowych na rok 2014' 

31.	 zmieniajqcq uchwal~ Rady Mi jskiej hojnowa w sprawie ustalenia 
wy okosei oplat za swiadc nia prz d~ koli provvadzonych prz z miasto 
Chojn6w; 

2.	 w sprawie udzielenia z budzetu mia ta Chojnowa dotacji dla 
Rzymskokalolickiej Parafij p.w. 'w. ApostoMw Piotra i Pawla w hojnowie; 

33.	 w sprawie przyj cia Strategii Integracji i Rozwiqzywania Problem6w 
Spolecznych Miasta hojnowa na lata 2014 - 2020; 

34.	 w sprawie prz dluzenia czaSll obowi zyx 'ania dotycheza owyeh taryf 
dla zbiorowego odprowadzania sciekow obowiqzujqcych na terenie 
miasta Chojnowa na okres od dnia 1 styeznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 
2014 rokLr 

35.	 W Pi<l\\ ie rozpatrzenia wniosku dotyC24ceoo zmiany Statutu Mia la Chojnowa; 
36.	 xv sprawie rozpao'zenja l1io ku dotyezqeego u tal nia d zurow radnyeh; 
37.	 \v sprawie Wielol tniej Prognozy Finansovv'ej na lata 2014-2019 Mia ·ta 

Chojnowa; 
38. w sprawie budzetu Miasta Chojnowa na 2014 rok, 

W sumie w 2013 roku podj~to 68 llehwat Rady Miejskiej Chojnowa. 
Radni aktywnie lIezestniczyl,i w kazdym posiedzen Rady. Zwracali uwag~ na 
wiele pra\\ zwiClZ<:lnych z naszym miastem, a nastt<Prue mowili 0 nich na posiedzeniach 
Rady. Zapytarl bylo bardzo duzo, jedne byty wyjasnianie na biez<.lCo, inne po 
szcz olowym zbadaniu spravvy. 
W okresie prawozdawczym radni skladali int rpelacje, zapytania i wnioski w m.in. 
nast~puj'lcyeh sprawaeh: 

•	 nieprzyjemnego zapaehu w wyclobywajqcego si~ z fllnkcjonuj'leego zakladu 
przy ul. Grodzkiej; 

•	 zrobienia toalet publicznych w poblizu dworca PKP i PKS; 
•	 prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie funkcjonowania ustawy 

"smieciowej", na stronach internetowyeh miasta; 
•	 Illonitowania do policji w sprawie nadzorowania ruehu samoehodow w rynku; 
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•	 wymiany lamp przy ul. Kilinskiego; 
•	 poprawy nawierzchni od ul. Bolestawickiej do ul. Boguslawskiego; 
•	 powi~kszenia parkingu przy ul. Reymonta; 
•	 wystqpienia do Starostvva Powiatowego w Legnicy 0: napraw~ nawierzchni 

ul. Kolejowej (pod wiaduktem), napraw~ nawierzchni ul. Pioo'a Skargi 
u t \ i ni tablicy informacyjnej 0 wysokosci wiaduktu przy ul. Kol j w j' 

•	 uzupelnienia oznakowania ul. Bielawskiej; 
•	 po zerzenia terenu parkingowego na osiedlu przy ul. SamorzC\.dowej; 
•	 modernizacji oswietlenia uliczn go na 0 iedlu przy ul. Samorz'l.dowej; 
•	 1I unif(cia lub odpowiedniego przycif(cia trzech drz w przy ul. R ja' 
•	 naprawy chodnika przy ul. Kolejow j' 
•	 uzupetnienia oznakowania pionowego prz j 'cia dla pieszych przy ul. hmieJnej 

i Piotra Skargi; 
W obradach s ii ucze tniczyli zaRro zeni przez Rade gOSci w obach: 
Ks. Prabt Tadeu z Jurek - probo cz parafii p . PIMP w hojn i 
Ks. Dziekan Marek Osmulski - probos cz parafii pw. Sw. Ap. Piotra Pawla 
Ks. Pralat \\ lady law Bystrek 
s. Viol tta Cz kaIlska - przelozona Z romadz nia Si6stT Slu" bniczel 
s. Agnies ka M dl wicz - dyrektor przed 'ola w Z rOll1adzeniu Si6 n' SllIzebnicz.ek 
Jaroslaw Humenny - tarosta Powiat11 L gnickiego 
Mikolaj Bidnyk - radny Powiatu egnicki go 
Mieczyslaw Kasprzak - W6jt'miny .hojn6w 
Sozena Konopnicka - Dyrektor Powiatowego Urzf(du Pracy Filia w Chojnowie 
Maria Stec - Przewodnicz'l.ca palec ej Komi ji _Mie~zkaniowej 

Andrzej Sawicki - Kom ndant Policji w Chojnowie 
lara law KamiJ) ki - Zast~J)Ca Komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie 
Edward Kosnik - Dyrektor hZ KiM 
Barbara Landzberg Dyrektor MSP w Chojnowie 
Stanislaw Horodecki - Dyrektor MOKSiR w Chojnowie 
Jerzy Janu - Dyrektor Muzeul11 Regionalnego w hojnowie 
Boleslaw Jakubiak - Kierownik Przychodni Rejonov 'ej w Chojnowie 
Malgorzata atla - Kierov nik MOPS w Chojnowie 
Andrzej Pyrz Ki rownik W Z w Chojnowi 
Grazyna Babiarz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr I w .hojnowie 
Iwona Faluta-Borys Dyrektor Przedszkola Miejskiego r 3 w Chojnowie 
Mariu z Szklarz - Dyrektor zkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnowie 
Elzbieta Borysewicz - Dyrektor Szkoly Podstawow j L r 4 w Chojnowie 
Elzbi ta Fa~at - Dyrektor Gimnazjum Nr I w bojnowie 
Andrzej Urban - Dyrektor Ginma jum Nr 2 
Magdalena zapska - Wicedyrektor GimnazjuJ11 1"1 w Chojnowie 
Lucyna Sp s - Wicedyrektora Gimna jUI11 Nr 2 w Chojnowie 
Dyrektor Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy we Wrodawiu 
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Na zakonczenie pragnt( podzil(kowac naczelnikom wydzial6w i pracov nikoll1 
rz~du Miejskiego za owocn'l wsp61pract(. Bunnislrzowi, Sekretarz i karbnik 

Mia ta, kt6rzy zaw ze byli do nas ej dyspozycji. Dzi~kuj(( dyrektorom podlegtych 
j dn t k, radnym powiatu oraz wszystkim, kt6rzy uczestniczyli w pracach Rady' . 

tylll] unk ie porz'ldku obrad nikt Z obecnych na sali nie zabral gtosu. 

d. 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa za 2013 r. 

Przewodniczqcy Komisji Rewjzyjn j Jan Tarko\ ki przed tav. il "Spra\ ozdanie 
z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej hojnowa za 2013 r." 
, Komisja Rewizyjna w skladzie: 
I. Jan Tarkowski - przewodniczqcy komisji 
2.	 Michnej Danuta - \viceprL.ewodni ZClca komisji 

. hopkowic' .facek, 
4. hl~· cz leksandra, 
~. Ciesla Macicj, 
6.	 zapska Krystyna, 
7.	 Mntu zew ki Andrzej, 

. Podh rodecki zeslaw, 
9. Poznar Jerzy.
 
Oparta byla na ustalonym na 20t3 rok planic pracy. zlonkowie Komi ji zajmowali si~
 

allaliz~ k ztow, niL.cj wymicnionycb przyj((ty h do realizacji zadan, tj.:
 
1.	 PlZyg towaniem i realizacja ak ~ i zima za lata 2011-2012, oraz p.rzygotowanit: w roku 

2012120 t . 
2.	 Analizowano cclowosc ko now fimkcjonowania oczyszczalni Sciek6w za 2012r. 
3.	 Poddallo analizic ko ty i dochody funkcjonowania basenll za 2012 r. 

4.	 Anali owano rozliczenia dot'3,cji udzielonych dla organizacji p zarz.<tdowych w 2012 r. 
S.	 Atlali:wwano koszty funkcjonowania MOKSiR, wraz z Domem Schrama za 2012 r. 
6.	 Dokonallo ccny wykonania budzetu Mia -U.l Chojnowa za 1potrocze 2013. 
7.	 Dokonallo anali y KS Chojnowianka z ot zymanych dotacji w 2012 r. 

8.	 Analiz wano ko zty utrzymania i funkcjonowania pJac6wek oswiarowych 
w mic~5cie a 2012 r. 

9.	 Ko ty realizacji zadall i funkcjonowania cmelltara komllnalnego w Chojnowie. 
10.	 Rozpafrz no 2 skargi zlo"ooc pr ez mieszkaric6w hojnowa na dyrektora 

hZGKiM \\1 Chojnm ie. 
Komisja Rcwizyjna w 2013 rokll pracowala na II posiedzeniach. \V za ie prac komisji 
podcjmowano T roblel11atyk~ ckonomicznq, jak tei intercsowano si~ realizacjq zadan 
gospodarczych. Komisja Rcwizyjna sm'ierdza ze zadania gospodarcze i finansowe 
rcalizowanc q zgodnie z przcpisami. Zagadnienia poruszane .oa posied- e.oia h Komi ji Sq 
udokumcntowane w protokolach i zahtczonych sto ownych dokumcntach w Rad- ie 
Miej kiej hojnowa.. -rekwncja czlonkow Komi ji .Rewizyjnych na posit:dzeniach 
wyniosla 8 %'. 

W	 tym punkcie porzqdku obrad nikt Z obecnych na sali nie zabrat gtosu. 

16 



Ad. 7. Podjf(cie uchwal.
 
W tym punkcie porzqdku obrad wiceprzewodniclqcy Rady przedstawil projekty
 
uch at, nast~pnie przystqpiono do gfosowania. Podczas realizacji tego punktu na
 
ustawo y tan 15 radnych, obecnych oa sali bYfo 14 radnych. ieob cny by}
 
radny Jan kowronski.
 

a) chwala Nr XXXVIIII188/14 w sprawie powolania komi ji dora'n j 
do spraw nowelizacji Statutu Miasta Chojnowa; 

,2a' przyj~ci m uchwaly glosowano jednomyslnie. Pod zas gtosowania na saJi 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 14 radnych. Nieobecny byl 
Tadny Jan SkowrOilski, 
Uchwala w zafqczeniu. 

b) Uchwala Nr XXXVIll/189/14 w sprawie wyraz nja zgody na rozpow 'zechnienie 
herbu Miasta Chojnowa' 

,,2a" przyj~ciem uchwaly glosowalo 13 radnych, przy I gl'osie "wst zymujqcym 
i~'. Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych 

byl'o 14 radnych. Nieobecny by! radny Jan Skowl'OJlski. 
Uchwala w zalqcz niu. 

c) Uchwala Nr XXXVIIIIl90/14 w sprawle zl11wny w budz cie Miasta 
Chojnowa na 2014 rok; 

,,2:a" przyj~ciem uchwaly gfosowano j dnomyslnie, Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 14 radnych. Nieobecny by! 
radny Jan SkowrOllski. 
Uchwala w za1qczeniu. 

Radny Czeslaw Podhorodecki z102y1 wniosek formalny 0 przerw~ w obradach sesji. 

,2a" przyjl;(ciem wniosku glosow3fo 7 radnych, przeciw glosowalo 6 radnych,
 
przy I glosie "wstrzymuj'lcym sil;(". Podczas gtosowania na sali obrad na
 
u~tawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Jan
 
Skowronski.
 

Wiceprzewodnicz'lcy rady Og~OSif 1O.minutowq przerw~.
 

Po przerwie na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych by10 14
 
radnych. Nieobeeny byt radny Jan Skowronski
 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 
Nikt Z obecnych na sali obrad nie zabral glosu w tym punkeie porzqdku obrad.
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Ad. 9. Informacje i komunikaty przewodniczllcego Rad)'. 
Wiceprzewodniczqcy rady poinfonnowal, ze przewodnicz'lcy rady powra a do 
drowia i nied-tugo obejmie przewodnictwo w Radzie. 

d. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
urmistrz poinformowal, ze na poprzedniej se ji na biezqco udzielono odpowied' 

na ktadan przez radnych zapytania. 

Ad. 11. \-Volne wnioski, informacje i oswiadcze ia.
 
Nikt z obecnych na sali obrad nie zabral glosu tym punkcie po qdku obrad.
 

Ad. 12. Sprawy roine.
 
Radna Krystyna zap ka zaproponowala prz .i'lC budynek chojnow kiego bro\Vanl
 
a dlugi. WspOluniany obiekt mogI-by bye prz znaczony np. na C ntrum Kultury,
 

mUZellt11. Je t to okazaty i zabytkowy budyn ,kt6ry obecnie Ili zczeje.
 
Nast~pnie poru5zyla spraw~ chojnovv kiej wieiy cisni iI. Zdaniel11 radnej nalezy
 
wyremontowac tam schody.
 

Burmistrz wyjasnil:
 
- mia to od kilku lat pr6buje rozv. iqzac problem zwiqzany z chojnow kim
 
browarem 1<.t6ry jest od dawna ni czynny. Je,.t to obiekt prywarny, na kt6ry
 
nalozona jest hipoteka nie ryJ ko miasta hojn a al takZ innych instytucj i.
 
W przypadku kilku hipotek nalezaloby splacie inne pozo tak hipot ki, a dopiero
 
p6zni j przejac nieruchomose.
 
ast~pni poinformov. at z admini tratorem chojnow kiej wiezy cisnien jest 

ChZGKiM. J 'Ii q tamjakies zaniedbania, to b~dq one skorygowane. 
Dadal z ieza ci'ni 11 byia cz~' ciO\\'o wewtlcttrz \vyremontowana m.in. wymieniono 
okna, wyremontowano zbiornik na wodt'(. 

Radny ler y Poznar zwrocil sit( z prosbq 0 poprawt'( przeJsc13 dla pi szych 
od ul. Legnicki j wzdluz rzeki do targowi ka. Obecnie jest tam wqskie przejscie, 
wycleptane przez Illi szkancow i wokI" i opadow jest tam niebezpiecznie. 
U\A a' a,' nalezy zastanowic i nad zrobieniem tamjakiegos stalego chodllika. 
Nast~pnie podzi kowal za realizacj~ wniosk6w dotyczqcych oznakowania przej' c 
dla pie zych przy ul. Chmi Inej oraz za napraw(( dziury na ul. Kolejowej. 

W clalszej cz 'ci wypowiedzi zlotyl wniosek 0 zdj~cie znaku drogow go (nakazu) 
C-5 lImie lC20nego na krzyzowaniu ulic: Bielawskiej i Boleslawiecki j. 

Burmistrz wyja' nil, ze wykonawca 1I tawiaj'lc znakj na ul. Bielawskiej opieral sit( na 
zatwierdzonym i obowi(tzujqcym projekcie. Doda!, ze z ·tanet podj~te dzialania, 
aby wskazany przez radnego znak zostal uSllni~ty. 



·
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Radny Jan Tarkowski poruszyf nast~puj'lce sprawy:
 
- zt go ustawienia pojemnik6w na osiedlu przy ul. Samorz'ldowej;
 
- - t go oswietlenia ul. Samorz'ldowej, a szczeg61nie skrzyzowania ui. amorzcldm j
 
z ul. Piotr wickq, gdzie jest ciemno, a tyro samym nieb zpiecznie. Uwaza . nalei:y
 
zr bie inw ntaryzacje lamp oa lIl. Samorz'ldowej.
 

Bunni tr wyjasni~, ze selektywn'l zbi6rkq odpad6w zajmuje si~ ChZ Ki 1. 
eellY na se Ji dyrektor ChZGKiM przyjet1 do wiadomosei uwa radn (JO 

ar 'o\-\ 51 iego i zbada spraw. 
Na t pnie poinfOlmowal, ze przygotowany je t nowy pro!ITam WYWOZLI ill e losei, 
kt6ry \v na.iblizszyeh dnia h b dzie realiz any pr y pomoey ChZGKiM. 
N 1 zakonczenie wypowiedzi poruszyt spraw 0' y ietl nia na u]. amorzetdowej. 
Zapewnil, ze oswietlenie skrzyzO\ ania ulie: amorzcldowa - Piotrowicka b«dzie 
dokladnie przeanaJizov ane, co zrobic aby byto ono bezpi ezne. Jednakze gdy 
chodzi 0 dalszet cz s6 osiedla przy ul. Samorz dowcj to ni planuje sit( tam 
Jl10dernizacji oswietlenia. W mieSci Set ulice, na kt6rych ni rna j zcze 
oswietl nia i tam bt(dq realizowane inwe tycj zwiqzan z 0 'wietleniem. 

Radny Maciej iesla zwr6cil si~ z prosb'l:
 
- rozszel ellia informacji na tetnat nowych 1I prawni n dotyezqcych wywozu odpad6w;
 
- wymiany starych lamp przy u1. Kilulskiego;
 
- lIdostGpnienia 'v\ rzt(dzie Intern tu Wi-Fi.
 
Uwaza, zt: bardzo dobrym pomy 'Iem je t przedst3wianie w formie pokazu
 
multim dialnego zrealizowanych inw ty ji w mi scie.
 
Na akonczenie podzi kowat za przygotowani harmonogramu wywozu odpad6w
 
komunalnyeh z terenu miasta.
 

Burlllistrz wyjasnil, ie m6wi qc 0 usprawni niach dotyCZClcych WYWOZll odpad6w
 
mint nn mysli przygotowani harmonogramu WYWOZtl nieczystosci. Kolejnym
 
usprawnieni m b~dzie zakup samochodu wieloczynnosciowego, kt6ry b~dzie
 

tuzyt m.in. do lektywnej zbi6rki odpad6w. B~dzie to samoch6d na stanie 
ChZGKiM. 
\V zakre. ie wymiany lamp przy ul. Kilinskiego, dotychcza wymieniono lampy, 
kt6r moglyby przy anomaliach pogodowyeb ulee calkowitemu zni zcz niu. 
Natomiast p zostate lampy Scl w dobrym stanie i swiecCl. Obecnie priorytetem jest 
zabezpieczenie tych mieszkanc6w, ktarzy nie maj't oswietlenia I1p. przy ul. Solskiego, 
Bielawska i Wrzo owa aleja Parkowa (od ul. Solskiego do uL Grunwaldzkiej). 
Po wykonaniu tych inwestycji nn tqpi modemizacja starych lamp w mieScie. 
Zagadnienie dotyczClee udostepnienia Wi-Fi wyjasniz informatykiem Urz~du. 
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Radny Czestaw Podhorodeeki zwr6eil sit( z propozyej'l. przygotowania programu 
dotyc qcego przebudowy podw6r k w miescie. Nalezaloby zrobic inw ntaryzacj 
prz glCi.d) tyeb nierucbomoscl i zrobic tam podjazdy dla samochod6w. 

Burmi trz z Yocil uwag, ze miasto realizuje program zwi'l.zany z modemizacj'l. 
p dw6rek. W budzecie miasta na rok 2014 jest aplanowana inwe ty ja zwi'\;zan 
z mod rnizacjet duzego podw6rka mi~dzy ulicami: Kolejowa - Kosciuszki. 
o da{ z porzc.tdkowane Sq podw6rka poprzez illicjatyw~ obywatel kq mie zkculc6w, 
kt6rzy zaintereso\-vani, aby ich podworkoladnie wyglC\.dalo. Mia to pomaga w tym 
zakr i mieszkallcom dostarczajqc np. materiaty budowlane. Gras w polnot 
mieszkaniowych prowadzi dzialania aby wydzi rZawiac te nieru homosci a nast pnie 
poprawia ich tan techniczny i estetyczny. Miasto j t otwarte na w p61prae«. 
Tak \. i«c program dOlyezqcy podw6rek jest realizowany przez amorzqd. 
Pan Janu Mikolajczyk, naczel. Wydz. RG pI d tawi! koncepcj<'( zagospodarowania 
podw6rka mi«dzy ulieami: Ko] jowa - KoseiLi ki. 
Na ter nie tym zostanq wy nac one miejsca parking we i uporzqdkuje si rueh 
pieszych. B~dq tam tereny zielone, plac zabaw dla d ieei j teren gier dla 
mlodzieiy a eala nieruehomo' c b«dzie dobrze oswietlona. 

Radna Barbara Kulacz zwr6eila uwagl(., ie poj mniki na papier (dzwony) majq 
bard 0 male otwory, co utrudnia wrzucanie do nich odpad .w papierowych. 

Radny Mar k Lul-aszew ki zwroeil j(( z pytaniem, e y w najbliz zym czasie 
b dzie mozliwosc przyhlCzenia do kanali aeji 3 nowo wybudowanych domow 
przy ul. Wrzosow j i 3 rodziny przy ul. Z.1'otoryjskiej? 

Bunru lr wyjasnit, ze pojel11niki (tzw. dzwony) do zbi6rki papieru S'l 
.'uke sywnie wymienian ,na takie do kt6rych latwiej b«dzi wrzucac papier. 
Natomiast, gdy ehodzi 0 kana]izaej~ przy ul. Wrzo owej i Ztotoryjskiej na dzien 
dzisiejszy trudno jest powied iec kiedy ta inwestyeja b~dzi realizowana. Sprawa 
zostanie przeanalizowana. Obecnie zaplanowano wykonanie kanalizacji pi0' ul. Witosa. 

Radna Krystyna Czapska zwrocila sit( z pytan.iem, ezy b«dq rozestane do mieszkaneow 
infoJ111.acje tell11inaeh i za adach ptatIlosei za odpady, podobni jak w minionym roku? 

Sekretarz miasta wyjasnila, ie na st'ronie lntemetowej umieslczono informaej(( 
o nie zmienionych za adaeh platnosci za odpady.
 
Dodala, ze po aksi((gowaniu wszystkich wp'at i zanlkni<'(ciu roku budzetowego
 
prz k i((gowosc, infOlmacja zo tanie przeslana mieszkancom.
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Ad. 13. Zamkni~cie obrad. 
\V zwiqzku z wyczerpaniem porz'ldku obrad wiceprzewodnicz'lcy Rady i j ki j 
amknqt obrady XXXVIII s ji Rady Miejskiej Chojnowa. Podzi~kO\ al radny 1 

i go'ci m za udzia~ W obradach. Obrady zakonczono 0 godz. 15.15. 

Wi~eprzewodnicz~cy 

Ra ~ i\'liejs . Chojnowa 
\.... 

Krzyszto! rzedl 

Protokolowala: Maria 2011 i "/orlska 
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